ZÁVċREýNÝ ÚýET
MċSTA BUDIŠOV/BUDIŠOVKOU
ZA ROK 2016

PĜipomínky k závČreþnému úþtu za rok 2016
mohou obþané uplatnit písemnČ na MČÚ, finanþním a správním
odboru v BudišovČ nad Budišovkou, nebo ústnČ na zasedání
zastupitelstva mČsta konané dne 29.6.2017
V listinné podobČ je kompletní rozsah závČreþného úþtu
k nahlédnutí na finanþním a správním odboru MČÚ Budišov nad
Budišovkou

ZveĜejnČno na úĜední desce dne: 12.6.2017
Sejmuto z úĜední desky dne:

ZávČreþný úþet mČsta Budišov nad Budišovkou
za rok 2016
Dle § 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších
pedpis (dále jen „rozpotová pravidla“) pedkládá finanní a správní odbor MÚ Budišov nad
Budišovkou (dále jen „FaSO“) zastupitelstvu msta (dále jen „ZM“) závrený úet hospodaení
msta Budišova nad Budišovkou za rok 2016 (dále jen „závrený úet“).
Obsahem závreného útu jsou údaje o:
1. plnní rozpotu píjm a výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní dle
rozpotové skladby, které jsou obsahem výkazu Fin 2-12M, tj. výkazu pro hodnocení plnní
rozpotu územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí,
2. tvorb a užití fond msta,
3. výsledcích hospodaení zízených a založených právnických osob,
4. vyútování vztah ke státnímu rozpotu,
5. výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2016.
Souástí závreného útu msta je i Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2016
podle § 17 zákona . 250/2000 Sb. a zákona . 420/2004 Sb., zpracována auditorskou spoleností
AUDIT TEAM, s.r.o. Olomouc - Hodolany, která je formou pílohy nedílnou souástí tohoto
závreného útu.
Výše uvedené pílohy jsou k nahlédnutí na FaSO a budou k dispozici pi projednávání závreného
útu ve finanním výboru a v zastupitelstvu msta.
Ad 1. Pln ní píjm a výdaj
Z pehledu hodnocení plnní rozpotu píjm a výdaj msta za rok 2016, kde jsou údaje za jednotlivé
oblasti inností msta - výkazu Fin 2-12 M za sledované období vyplývá, že msto dosáhlo plnní:
- píjm ve skutené výši (po konsolidaci) 80,00 mil. K, což pedstavuje 101,3 % píjm
upraveného rozpotu,
- výdaj po konsolidaci 56,82 mil. K, což pedstavuje 93,92 % výdaj upraveného rozpotu,
z toho: bžné výdaje
52,38 mil. K
kapitálové výdaje
4,44 mil. K
Rozdíl mezi píjmy a výdaji po konsolidaci iní -23,18 mil. K. Celkový stav finanních prostedk
msta k 31.12.2016 iní 8.896 tis. K (vetn úelových fond - fond rozvoje bydlení, fond
zamstnavatele).
Úhrn aktiv msta v roce 2016 dosáhl 303.415 tis. K (Netto), z toho stálá aktiva inila 286.051 tis. K
a obžná aktiva 17.364 tis. K.
Úhrn pasiv msta v roce 2016 dosáhl 303.415 tis. K. Pasiva jsou tvoena vlastními zdroji ve výši
278.487 tis. K a cizími zdroji ve výši 24.928 tis. K, zejména dlouhodob pijatými zálohami,
neuhrazenými dlouhodobými úvry a krátkodobými závazky.
Ad 2. Tvorba a užití fond m sta
Fondy msta tvoí dva úelové fondy a to fond rozvoje bydlení a fond zamstnavatele. Konený
zstatek fondu rozvoje bydlení k 31.12.2016 iní 83.335,20 K, který je tvoen pijatými úroky
snížené o poplatky za vedení útu.
Fond zamstnavatele je tvoen 3 % z objemu vyplacených hrubých mezd zamstnanc MÚ a odmn
uvolnných zastupitel. Konený zstatek k 31.12.2016 iní 103.041,09 K.
Ad 3. Výsledky hospodaení zízených a založených právnických osob
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákon . 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních
rozpot, ve znní pozdjších pedpis provádí zizovatel kontrolu hospodaení zízených a
založených právnických osob.
Pílohou závreného útu msta jsou podrobné rozbory hospodaení jednotlivých píspvkových
organizací. Závazné ukazatele píspvkovým organizacím na rok 2016 schválilo zastupitelstvo msta
na zasedání dne 16. 12. 2015, upravené závazné ukazatele u Stediska volného asu na rok 2016 na
jednání 16.12.2015. Plnní závazných ukazatel, hmotné zainteresovanosti a rozdČlení výsledku

hospodaĜení za rok 2016 projednala rada mČsta na zasedání dne 3.4.2017. Souþástí
závČreþného úþtu mČsta je hospodaĜení založených právnických osob; hospodaĜení
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spoleþnosti Lesy Budišov nad Budišovkou, s.r.o. a TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o.
jsou pĜílohou závČreþného úþtu mČsta.
Ad 4. Vyúþtování vztahĤ ke státnímu rozpoþtu
Investiþní a neinvestiþní dotace do rozpoþtu mČsta za rok 2016 þinily 22.653.196,37 Kþ. Na
základČ požadavku poskytovatelĤ bylo v roce 2016 ĜádnČ provedeno vyúþtování úþelových
finanþních prostĜedkĤ.
Poskytovatel

Úel

ÚZ

KÚ

98193

KÚ

Položka

Volby do zastupitelstev kraj

Rozpoet

erpání

% pln ní

4111

160 450,00

180 729,20

bez ÚZ Výkon st.správy

4112

1 543 500,00

1 543 500,00

100

FS

92241

Podpora úv r na opravy panel. byt.dom

4113

0,00

0,00

100

KÚ

14004

Neinv.ú el.dotace JPO II

4116

148 919,00

148 919,00

100

SR

17007

Neinv.dotace Pojme spol.za kultúrou

4116

19 065,08

19 065,08

100

SR

17007

Neinv.dotace Spojme sa rýchlo a modern

4116

2 865,72

2 865,72

100

SR

17883

Inv.dotace Pojme spol.za kultúrou

4216

117 268,10

117 268,10

100

SR

17883

Inv.dotace Spojme sa rýchlo a modern

4216

56 878,69

56 878,69

100

SR

33063

Neinv.dotace Projekt inkluze

4116

3 573 544,70

3 573 544,70

100

obce

bez ÚZ Neinv.transf.od obcí Svatoovice - PO

4121

36 000,00

36 000,00

100

KU

14004

4216

201 030,00

190 980,50

obec Stráavy bez ÚZ Neinv.dotace-Pojme spol.za kultúrou

4152

324 293,13

324 293,13

100

obec Stráavy bez ÚZ Neinv.dotace-Spojme sa rýchlo a
modern
KÚ
606
Inv.dotace-Komunikace ve stedu m sta
BnB
RR
bez ÚZ Inv.dotace - Sportovní hala

4152

50 669,25

50 669,25

100

4222

266 657,00

266 657,00

100

4223 13 197 253,50 13 197 253,50

100

obec Stráavy bez ÚZ Inv.pij.transfer ze zarhrani í Pojme
spol za kultúrou
obec Stráavy bez ÚZ Inv.pij.transfer ze zarhrani í Spojme sa

4232

1 992 086,35

1 992 086,35

100

4232

962 715,85

962 715,85

100

Neinv.ú el.dotace JPO II

Celkem

Vratka

113 -20 279,20

95 10 049,50

22 653 196,37 22 663 426,07
Poskytnuté finanní dotace/dary neziskovým organizacím v roce 2016

Název organizace
TJ Spartak Budišov nad Budišovkou

Finanní dotace
150 000,00

eský svaz v elat Budišov nad Budišovkou
eský zahrádkáský svaz Budišov nad Budišovkou
OS Staroold vané

15 000

Svaz t lesn postižených Budišov nad Budišovkou

25 000

Moravskoslezský kynologický svaz Budišov nad Budišovkou

10 000

OS Klub rodi

10 000
20 000

a pátel školy pi ZŠ Budišov nad Budišovkou

Automotoklub Budišov nad Budišovkou

20 000
20 000

Moravian, historicko-vlastiv dná spole nost, Suchdol nad Odrou

9 500

Motocross Team Budišov nad Budišovkou

10 000

Spolek Naše Podlesí

25 000

ZO AVZO Budišov nad Budišovkou

10 000

Klub vojenské historie

7 000

SDH Guntramovice

25 000

ZŠ Budišov nad Budišovkou

10 000
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Centrum Inkluze o.p.s. Velké Hoštice

40 000

Celkem dotace

406 500
Dary

TJ Spartak Budišov nad Budišovkou
Opus Silensiensis, Opava

10 000
10 000

OS Vlastenecký poutník, Budišov nad budišovkou

120 000

Celkem dary

140 000

Poskytnutá finanní dotace (závazek veejné služby) podnikatelským subjektm v roce 2016
TeSport s.r.o., Budišov nad Budišovkou

1 100 000

Ad 5. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení m sta za rok 2016
Souástí závreného útu je Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2016, který
provedla auditorská spolenost AUDIT TEAM, s.r.o. Olomouc. Pezkum probhl 31.10.2016 (dílí
pezkoumání) a 11.4.2017 (závrené pezkoumání). Závr pezkoumání byl dle § 10 odst. 2 písm. d)
a odst. 3 zákona . 420/2004 Sb. zhodnocen výrokem:
„Na základ námi provedeného pezkoumání hospodaení M sta Budišov nad Budišovkou jsme
nezjistili žádnou skutenost, která by vedla k pesv dení, že pezkoumávané hospodaení není
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky pezkoumání hospodaení
uvedenými v bod III. této zprávy.“
Citace:
„Bod III. Hlediska pezkoumání hospodaení Zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení msta za
rok 2016:
Pedmt pezkoumání podle ustanovení § 3 zákona . 420/2004 Sb. (viz bod II. Této zprávy) se ovuje
z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními pedpisy,
b) souladu hospodaení s finanními prostedky ve srovnání s rozpotem,
c) dodržení úelu poskytnuté dotace nebo návratné finanní výpomoci a podmínek jejich použití,
d) vcné a formální správnosti doklad o pezkoumávaných operacích.
Právní pedpisy použité pi pezkoumání hospodaení pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
v píloze A, která je nedílnou souástí této zprávy“.
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